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Prelude PD 1 DAC
Electrocompaniet Prelude PD 1 DAC er løsningen for alle som er på jakt etter en 
brukervennlig DAC med USB inngang.

Dine digitale lydkilder som CD/DVD/Blu-ray spiller, TV/Satellitt tuner og iPod kobles enkelt 
til Prelude PD 1 via de 4 inngangene. Lydkvaliteten forbedres og musikken gjengis slik som 
den er ment å være, dynamisk og rik på detaljer.

NårNår du har tilkoblet din datamaskin via USB inngangen vil lydkvaliteten på all musikk som kommer 
fra denne forbedres, det være seg spillelisten din, YouTube, iTunes, Spotify eller nettradio.

Med Electrocompaniets Prelude DAC forbedres også lydkvaliteten fra digitale mediaspillere fra 
Logitech, Sonos, Apple og andre.

Prelude PD 1 leveres med fjernkontroll, denne kan benyttes til å justere volum, velge hvilken 
enhet du vil lytte til eller manøvrere i spillelisten din.Du kan sette spillelisten din på pause 
hoppe til neste/forrige sang og justere volumet uten å være i nærheten av datamaskinen.

SomSom opsjon kan du velge å supplere med vår USB Music Streamer, denne kobles til USB 
porten på din PC/Mac.  Ved hjelp av denne overføres musikken trådløst, via radiobølger (RF) 
til DACen. Du unngår kabelsurr og datamaskinen kan plasseres lengre unna din lytteposisjon.

Tekniske spesifikasjoner:
• Kanaler: 2
• Utgangsimpedanse:  100 ohm
• Utgangsnivå:  3.4 Vrms
• Støygulv  (20 - 20 kHz) : < - 140 dB
• Frekvensrespons:     1 – 48 kHz   
• • THD + N: < 0.003% 
• DAC oppløsning :  192 kHz, 24bit
• Digital/analog konvertering: 192 kHz, 24bit
• Støttet sampling rate:  
  SPDIF     192 kHz, 24 bit
  USB       48 kHz, 16 bit
  RF Link    48 kHz, 16 bit
••Utganger: ubalanserte RCA/phono og balanserte XLR  
•Digitale innganger:
  2 x SPDIF Coax, 1 x SPDIF TOSLink, 1 x USB Type B, 1x RF.
• Vekt  4,3 Kg 

Alle målinger er gjort ved 120V/240V // 50Hz/60Hz


